
Op	dinsdag	7	juni	is	er	een	informatiebijeenkomst	over	'zaken
regelen	voor	de	laatste	fase	van	het	leven.	Want	er	kan	een
moment	komen	dat	je	zelf	niet	meer	je	zaken	kunt	regelen.

Bijvoorbeeld	doordat	je	door	ziekte	de	gevolgen	van	een
besluit	niet	goed	meer	kunt	overzien.	Wie	mag	dan	voor
beslissen	over	wat?	Het	op	tijd	zaken	regelen,	kan	veel	rust
geven.	Maar	wat	regel	je	waar,	en	wat	zijn	de	mogelijkheden.

Daarover	gaat	deze	informatiebijeenkomst.	Onderwerpen
zoals	het	levenstestament,	een	(notariële)	volmacht,
bewindvoering	en	mentorschap	komen	aan	de	orde.

Wanneer	en	waar
Dinsdag	7	juni	van	14.00-16.00	uur,	bij	Thuis,	Stationsstraat	2,	Wageningen.

Voor	wie
Het	is	voor	inwoners	die	meer	willen	weten	over	dit	onderwerp.	Deelnemen	is	gratis.

De	informatiebijeenkomst	wordt	georganiseerd	door	het	Startpunt.	De	inhoud	wordt	verzorgd
door	sprekers	van	de	volgende	3	organisaties:
•													Notaris	Van	Putten	Van	Apeldoorn.
•													Rabobank.
•													AMM	Bewindvoering.

Aanmelden	kan	via	dit	online	aanmeldformulier.		

Ongeveer	 een	 kwart	 van	 de	 kinderen	 en	 jongeren	 in
Nederland	 groeit	 op	 terwijl	 ze	 zich	 zorgen	 maken	 over	 een
naaste.

Zij	 zorgen	 bijvoorbeeld	 voor	 iemand	 met	 een	 chronische
ziekte,	beperking,	psychische	kwetsbaarheid	en/of	verslaving.
Denk	daarbij	bijvoorbeeld	aan	ouders,	een	broer	of	zus.	Veel
jonge	mantelzorgers	zijn	zich	niet	bewust	van	de	 impact	van
de	 zorgsituatie	 op	 hun	 persoonlijke	 leven;	 de	 zorgen
beschouwen	ze	als	normaal	en	vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd	 kan	 mantelzorg	 op	 jonge	 leeftijd	 ook	 mentaal	 belastend	 zijn.	 Ze	 dragen
bijvoorbeeld	 meer	 verantwoordelijkheden	 en	 maken	 zich	 meer	 zorgen	 dan	 leeftijdsgenoten
zonder	zorgsituatie	thuis.	(bron:	SCP).

Daarbij	 heeft	 de	 coronacrisis	ook	merkbaar	 impact	gehad	op	kinderen,	 jongeren	en	gezinnen
(bron:	NJI).	Het	 is	daarom	goed	om	stil	 te	 staan	bij	 de	gevolgen	van	deze	zorgsituatie	 in	het
leven	van	een	jong	persoon.	Kan	iemand	nog	wel	goed	genoeg	concentreren	op	school	als	een
zusje	 in	 het	 ziekenhuis	 ligt?	 Of	 moet	 de	 jonge	 mantelzorger	 soms	 afspraken	 met	 vrienden
afzeggen	omdat	zijn	of	haar	moeder	niet	alleen	thuis	kan	zijn?

Om	jonge	mantelzorgers	zichtbaar	te	maken	en	hen	 indien	nodig	te	ondersteunen,	vragen	we
jaarlijks	aandacht	voor	deze	groep	 in	de	Week	van	de	Jonge	Mantelzorger.	Deze	vindt	plaats
van	1	tot	en	met	7	juni.

De	 Strategische	 Alliantie	 Jonge	 Mantelzorg	 vraagt	 tijdens	 deze	 week	 aandacht	 voor	 jonge
mantelzorg	via	de	landelijke	bewustwordingscampagne	Niet	te	missen.	De	campagne	laat	via
video’s,	posters,	portretten	en	verhalen	zien	wat	de	impact	is	van	mantelzorg	in	het	persoonlijke
leven	van	jongeren	(bron:	jmzpro.nl).	

Hi,	 ik	 ben	 Jesler!	 Ik	 ben	 26	 jaar,	 woon	 in	 Amsterdam,	 maar
groeide	op	 in	Friesland	 samen	met	mijn	gehandicapte	broer.
Van	 zeilvakanties	 tot	 verkleedpartijtjes,	 mijn	 broer	 en	 ik
hadden	 een	 fantastische	 jeugd	 samen.	 Toch	 gingen	 er	 ook
dingen	anders	thuis.	Anders	dan	bij	andere	kinderen.	Zo	ging
mijn	 broer	 niet	 naar	 dezelfde	 school	 als	 ik	 en	 had	 hij	 overal
hulp	bij	nodig.	Om	nog	maar	te	zwijgen	over	de	blikken	die	we
toegeworpen	kregen	op	straat.	 Ik	had	hier	als	kind	soms	 last
van,	maar	 sinds	een	paar	 jaar	 besef	 ik	 ook	dat	 deze	dingen
invloed	hebben	gehad	op	hoe	ik	in	het	leven	sta.	

Op	 het	 platform	 van	 MantelzorgNL	 schrijf	 ik	 anekdotes	 over
het	opgroeien	met	een	gehandicapte	broer,	de	zorgen	die	het	met	zich	meebracht	en	de	mooie
levenslessen	die	het	mij	opleverde.	Lees	mijn	blog	Uitslaapdag.	

KOPP/KOV
Als	iemand	opgroeit	 in	een	gezin	waarin	één	of	beide	ouders
worstelt	 met	 psychische	 of	 verslavingsproblemen,	 heeft	 dat
vaak	veel	 invloed	op	zijn	of	haar	 leven.	In	Nederland	hebben
meer	dan	577	duizend	kinderen	onder	de	18	 jaar	hiermee	te
maken.

Deze	 kinderen	 worden	 ook	 wel	 KOPP	 (kinderen	 van	 ouders	 met	 psychische	 problemen)	 en
KOV	kinderen	 (kinderen	 van	ouders	met	 een	 verslaving)	 genoemd.	Omdat	 je	 als	KOPP/KOV
meehelpt	in	huis,	wordt	je	ook	wel	‘jonge	mantelzorger’	genoemd.	

Wil	je	meer	weten	over	deze	groepen	kinderen	en	jongeren?
Lees	dan	verder.

Jongeren	tussen	de	15	en	24	jaar	zijn	welkom	tijdens	de
inloop	in	het	Jongerencentrum.

Er	zijn	verschillende	activiteiten	waar	je	aan	mee	kunt	doen.
Je	kunt	je	laten	smincken,	t-shirts	maken,	een	biljartje	leggen
of	met	porseleinstiften	aan	de	slag.

En	er	wordt	een	creatieve	activiteit	georganiseerd	in
jongerencentrum	’t	Oude	Bijenhuis.

Locatie:	Churchillweg	3,	6707	JA	Wageningen.
Tijdstip:	19.00-21.00	uur.
Aanmelden:	Aanmelden	is	niet	nodig,	je	kunt	gewoon
binnenlopen.

	

Tijdens	de	Buitenspeeldag	is	er	in	Wijkhuis	de	Pomhorst	van
13.00-16.00	uur	een	creatieve	
activiteit	voor	kinderen	tussen	de	4	en	12	jaar.
We	gaan	Happy	stones	maken,	die	je	mee	naar	huis	mag
nemen.	Happy	stones	worden	ook	wel	in	de	buitenlucht
gedropt	door	de	maker	om	gevonden	te	worden	door	een
onbekende	vinder.	Hiervoor	zijn	speciale	Facebook	groepen
waar	je	de	leuke	reacties	op	deze	stenen	kunt	lezen

Locatie:	Wijkhuis	de	Pomhorst,	Pomona	562,	6708	CV
Wageningen
Tijdstip:	13.00-16.00	uur
Aanmelden:	Aanmelden	is	niet	nodig,	je	kunt	gewoon	binnenlopen.

JMZPro
JMZ	Pro	zet	zich	in	voor	jonge	mantelzorgers,	hun	gezinnen
en	de	professionals	die	hen	ondersteunen.	Dit	doen	wij	samen
met	jonge	mantelzorgers.

Op	de	website	is	informatie	te	vinden	voor	al	deze	groepen.
	

Mantelzorg	On	Tour:	Autopuzzeltocht	Veluws	Landgoed
Route
Een	romantische	autopuzzeltocht	langs	de	Veluwse	Landgoed
route,	boordevol	prachtige	landgoederen	en	de	natuur	van	de
Veluwezoom!

Een	geweldig	leuke	route	langs	Nationaal	Park	Veluwezoom,
dat	is	de	Veluwse	Landgoed	route!	Deze	route	leid	je	langs	de
mooiste	kastelen	en	landgoederen	van	deze	regio.	En
natuurlijk	door	de	leukste	dorpjes	en	stadjes.	Laat	je
verrassen	door	deze	mooie	omgeving!

Tip:	Boek	een	weekendje	weg	in	de	Veluwe	en	ga	deze	puzzelrit	rijden.	Zo	ontdek	je	deze
prachtige	omgeving	en	kun	je	meteen	leuke	ideeën	opdoen	wat	je	nog	meer	gaat	doen	dit
weekend.	De	route	start	meteen	goed	bij	Landgoed	Middachten.	Onderweg	kom	je	vele
landgoederen	tegen,	die	eigenlijk	in	de	historie	kastelen	genoemd	werden.	Deze	historische
gebouwen	worden	één	voor	één	prachtig	onderhouden	en	in	sommige	kun	je	zelfs	overnachten
(tip	voor	je	weekendje	weg!).	Omdat	je	langs	het	natuurgebied	de	Veluwezoom	gaat,	zijn	er	ook
genoeg	plekjes	om	onderweg	even	een	lekkere	wandeling	te	maken!

Natuurlijk	rijd	je	deze	te	leuke	autopuzzeltocht	weer	met	de	bolletje	pijltje	navigatie,	ga	je	op
zoek	naar	vragen	langs	de	route	en	moet	je	onderweg	je	ogen	open	houden	voor	de	auto	bingo!

Een	aantal	leuke	tips	voor	onderweg:
Gazelle	Experience	Center,	de	enorme	fietsfabriek	van	dit	fietsmerk	waar	je	fietsen	kunt
testen	maar	ook	de	fabriek	kunt	bekijken!
Maak	er	dus	een	weekendje	van.	Het	stikt	hier	van	de	te	leuke	B&B's	en	in	sommige
landgoederen	kun	je	ook	overnachten!
Bany	Beeldentuin,	met	prachtige	beelden	en	ook	workshops
Papierfabriek	de	Middelste	Molen,	reserveer	een	rondleiding	en	kom	meer	te	weten	over	het
productieproces	van	papier!

Datum,	tijd	en	vervoer:	naar	eigen	keuze	en	op	eigen	gelegenheid.

Geef	je	op	voor	deze	gratis	puzzeltoch	uiterlijk	25	juli	2022	door	te	bellen	naar	Solidez
Mantelzorg	(0317-46	88	18)	of	te	mailen	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl.							

Woensdag	27	juli	Mantelzorg	On	Tour:	Koninginnetuin	

Je	bent	van	13.00	tot	15.00	uur	welkom	in	de	Koninginnetuin
om	bloemen	te	plukken,	een	mooi	boeket	of	bloemstukje	te
maken	en	te	genieten	van	een	kop	thee	met	wat	lekkers.
Deze	activiteit	wordt	georganiseerd	door	Solidez	Mantelzorg.

Geef	je	op	en	bel	naar	Solidez	Mantelzorg	via	0317	468818	of
stuur	een	mail	naar
mantelzorgwageningen@solidez.nl.	Aanmelden	kan	tot
uiterlijk	24	juli	2022.	Het	totaal	aantal	deelnemers	is	maximaal
10	mantelzorgers.	De	deelname	is	gratis,	een	vrijwillige

bijdrage	aan	de	tuin	wordt	gewaardeerd.

Locatie:	Koninginnetuin;	de	tuin	ligt	tegenover	de	Koninginnelaan	4	in	Heelsum.	

Facebook Website

Mei	2022	 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	mei	2022

Beste	mantelzorger,	
	

Week	van	de	Jonge	Mantelzorger:	#NietTeMissen
Deze	nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	Jonge	mantelzorgers.	Om	jonge	mantelzorgers
zichtbaar	te	maken	en	hen	indien	nodig	te	ondersteunen,	wordt	er	jaarlijks	aandacht	gevraagd
voor	deze	groep	in	de	Week	van	de	Jonge	Mantelzorger.	Deze	vindt	plaats	van	1	tot	en	met	7
juni.	Landelijk	vindt	in	deze	week	de	bewustwordingscampagne	#Niet	te	missen	plaats.

We	starten	deze	nieuwsbrief	met	kort	nog	wat	informatie	over	vervangende	zorg	en	een
informatiebijeenkomst	over	zaken	regelen	voor	de	laatste	fase	van	het	leven.	En	zoomen
daarna	in	op	informatie	voor	en	over	jonge	mantelzorgers.

In	deze	nieuwsbrief	staan	de	volgende	onderwerpen:
Nieuws	vanuit	MantelzorgNL

Mantelzorg	en	vakantie
Informatiebijeenkomst	'Zaken	regelen	voor	de	laatste	fase	van	het	leven'.
Week	van	de	Jonge	Mantelzorger
Activiteitenoverzicht	Solidez	Mantelzorg
Activiteiten	Week	van	de	Jonge	Mantelzorger
Blog	van	Jesler:	uitslaapdag
KOPP/KOV
Brussen
Luistertip	-	Podcast	BNR	'Jonge	mantelzorger	kan	niet	even	op	vakantie'
Boekentip	-	Pony	aan	zee
Training	over	stress
JMZPro

Heb	je	vragen	of	wil	je	meer	informatie?	Bel	met	Solidez	Mantelzorg	via	0317	468818	of	stuur
een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl		

Nieuws	vanuit	MantelzorgNL
Mantelzorg	en	vakantie
De	vakantieperiode	komt	eraan.	Een	fijne	tijd	waar	velen	naar	uitkijken.	Maar	hoe	kan	je	de	zorg
voor	je	naaste	tijdens	jouw	vakantie	aan	iemand	anders	overdragen?	Of	hoe	kan	je	samen	met
degene	voor	wie	je	zorgt	op	vakantie?	Op	onze	website	geven	we	je	antwoord	op	deze	en
andere	vragen.	Ook	adviseren	we	je	over	zaken	die	belangrijk	zijn	om	te	regelen	voordat	je
vertrekt.
	
Lees	het	artikel	over	mantelzorg	en	vakantie.	

Informatiebijeenkomst	'Zaken	regelen	laatste	fase	van	het	leven

Week	van	de	Jonge	Mantelzorger

Blog	van	Jesler:	Uitslaapdag

Gratis	webinar	jonge	mantelzorgers
'Wat	als	 jij	 je	moeder	eten	geeft,	 in	plaats	van	andersom?'	 'Wat	als	 jij	 in	de	gaten	houdt	dat	 je
vader	niet	teveel	drinkt,	in	plaats	van	andersom?'	'Wat	dan?'	

What	if?	is	een	online	lespakket	over	jonge	mantelzorgers.	Het	bevat	de	gefilmde	dynamische
jongerenvoorstelling	 'What	 if'	en	verschillende	prikkelende	opdrachten	en	gespreksstarters	om
daarna	met	je	klas	te	doen.	'What	if'	maakt	voelbaar	en	bespreekbaar	hoe	het	kan	zijn	als	je	op
jonge	leeftijd	al	voor	een	chronisch	ziek	familielid	zorgt.

De	voorstelling	is	gemaakt	op	basis	van	interviews	met	jongeren	in	de	leeftijd	van	8	tot	18	jaar
oud.
Wil	 je	 'What	 if'	graag	eens	zien?	Meld	 je	dan	aan	voor	de	gratis	webinar.	Daarin	 laten	we	de
voorstelling	zien	én	geven	we	een	inkijkje	in	het	bijbehorende	lesmateriaal.	En	natuurlijk	kun	je
vragen	stellen.	Zo	kun	je	zelf	zien	of	het	online	lespakket	iets	voor	jouw	organisatie	kan	zijn.

Deze	voorstelling	(van	1	uur)	kun	je	zien	op	maandag	30	mei	om	20.00	uur	via	Zoom.

Aanmelden	kan	via	JA!	Ik	meld	me	aan	voor	gratis	webinar

Bekijk	ook	het	filmpje	Onzichtbaar	om	je	heen	van	Theatergroep	Bint.	
	

Brussen
Heb	jij	een	broer	of	zus	met	een	chronische	ziekte,
beperking,	psychisch	probleem	of	verslaving?	Dan
ben	jij	een	brus.
Het	woord	brus	komt	van	de	woorden	broer	en	zus.	Als	brus	maak	je	deel	uit	van	een	gezin
waarbij	het	er	thuis	net	even	wat	anders	aan	toe	gaat.	Dit	kan	zijn	omdat	je	broer	of	zus	meer
aandacht	en	zorg	nodig	heeft	dan	jou.	Omdat	je	als	brus	soms	ook	een	handje	mee	moet
helpen	of	juist	geduldig	moet	zijn,	worden	brussen	ook	wel	‘jonge	mantelzorgers’	genoemd.

Informatiesites	speciaal	voor	brussen
	

www.bijzonderebroerofzus.nl	–	lotgenotencontact	voor	brusjes,	met	informatie	voor	ouders
en	professionals	(zie	voor	meer	informatie	hoofdstuk	4,	onder	‘Lotgenotencontact	–	online’).
www.brussenboek.nl	–	website	van	het	Broers-	en	zussenboek	met	achtergrondinformatie,
video’s,	 optredens	 en	 flyers.	 Op	 ‘Brussenboek’	 op	 Facebook	 geeft	 de	 schrijver	 actuele
informatie.
www.familievan.nl	 –	 biedt	 ondersteuning	 in	 de	 vorm	 van	 informatie,	 e-mailcoaching	 en
chatbijeenkomsten	voor	familie	van	mensen	met	psychische	problemen.
www.opkoersonline.nl	 –	 website	 bij	 het	 ondersteuningsprogramma	 voor	 brussen	 van
chronisch	of	ernstig	zieke	kinderen	van	het	AMC/Emma	Kinderziekenhuis.

Blogs
www.brusjesblog.nl	 –	 Lisa	 heeft	 een	 broertje,	 en	 een	 grote	 zus	 met	 een	 meervoudige
handicap	en	het	Mowat	Wilson	 syndroom.	Op	haar	 blog	 staan	 verhalen	 van	 verschillende
brussen.	Lisa	schrijft	ook	in	de	glossy	Lotje&co.
www.brussenkreetjes.nl	 –	 Jel	 is	 34	 jaar	 en	 schrijft	 blogs	 over	 haar	 twee	 jaar	 jongere
broertje	met	Down.	Andere	brussen	komen	aan	het	woord	door	gastblogs.
www.geertjevanoort.wordpress.com	–	 Geertje	 is	 de	 zus	 van	 Mike,	 die	 het	 Prader-Willi
syndroom	heeft.	De	blog	gaat	over	haar	broertje	en	ontwikkelingen	rondom	Prader-Willi.
www.bijzonderebroerofzus.nl/forum/rubriek/?id=18#td_submenu	 –	 brusjesblog,	 die
wisselt	van	schrijver.	De	23-jarige	Francis	schrijft	bijvoorbeeld	over	haar	 jongste	zusje	met
een	handicap,	en	onderwerpen	als	de	‘toekomst’	en	‘opkomen	voor	jezelf!’	

Luistertip	'Jonge	mantelzorger	kan	niet	even	op	vakantie'
	
Eén	op	de	vier	jongeren	groeit	op	met	een	familielid	dat	ziek	is,	verslaafd	is	of	een
psychiatrische	aandoening	heeft.	Dat	is	een	grote	verantwoordelijkheid	die	niet	zomaar	aan	een
ander	is	over	te	dragen.	Veel	jonge	mantelzorgers	worstelen	dan	ook	hulp	om	hulp	te	vragen	en
de	juiste	wegen	daarvoor	te	vinden.

Luister	naar	deze	podcast	van	BNR	met	ervaringsdeskundige	Marjet	Karssenberg	en	Lodewijk
Schmit	Jongbloed,	auteur	Mantelwijzer.
	

Boekentip	-	Pony	aan	zee
	
Josje	en	Jelle	en	hun	moeder	zijn	aan	het	eten	als	er	wordt	gebeld:	twee	politieagenten	staan
voor	de	deur,	met	slecht	nieuws.	Hun	vader	heeft	een	ongeluk	gehad.	In	een	politieauto	worden
ze	snel	naar	het	ziekenhuis	gebracht.

Wat	verandert	er	allemaal	als	je	vader	in	een	rolstoel	terechtkomt?	Het	wordt	nooit	meer	zoals
vroeger,	maar	Josje	en	Jelle	ontdekken	ieder	op	hun	eigen	manier	dat	een	vader	in	een	rolstoel
niet	zielig	is,	omdat	hij	hun	vader	is	en	blijft.	Lees	meer	informatie	over	het	boek.

Activiteiten	tijdens	de	week	van	de	Jonge	Mantelzorger
Jonge	mantelzorgers	zijn	kinderen	en	jongeren	die	opgroeien	met	iemand	in	hun	directe
omgeving	die	een	chronische	ziekte,	beperking,	psychische	kwetsbaarheid	en/of	verslaving
heeft.	Dat	kan	een	ouder	zijn,	een	broer	of	zus,	maar	ook	een	grootouder	of	goede	buur.

Om	deze	groep	kinderen/jongeren	in	het	zonnetje	te	zetten	worden	er	in	Wageningen	twee
activiteiten	georganiseerd	door	Solidez	Welzijn.

Vrijdag	3	juni

Woensdag	8	juni

Activiteitenoverzicht	juni	en	juli	Mantelzorgers

Maandag	27	juni
Kookcafé	voor	mantelzorgers
Zin	om	samen	met	andere	mantelzorgers	gezellig	te	koken?	Solidez	Mantelzorg	organiseert	'het
Kookcafé',	tussen	15.00	-	18.30	uur	onder	begeleiding	samen	een	heerlijke	maaltijd	bereiden
die	we	gezamenlijk	opeten.	
Maximaal	aantal	deelnemers	is	10	en	aanmelden	kan	tot	uiterlijk	22	juni	2022	via	Solidez
Mantelzorg,	0317	468818	of	stuur	een	mail	naar	mantelzorgwageningen@solidez.nl

Locatie:	Wijkhuis	de	Nude,	Kortestraat	2	in	Wageningen.

Vooraankondiging:	Gespreksgroep	'Omgaan	met	dementie'	voor
mantelzorgers

	
Wanneer	 je	naaste	een	diagnose	dementie	heeft	gekregen	 lijkt	het	soms	alsof	hij/zij	een	heel
ander	 karakter	 heeft	 gekregen.	 Hij/zij	 is	 sneller	 emotioneel	 of	 toont	 ineens	 minder	 of	 geen
initiatief	en	ook	sneller	boos	worden	is	een	veranderende	karaktertrek	die	vaak	genoemd	wordt.
Je	 sociale	 netwerk	 wordt	 kleiner,	 omdat	 men	 vaak	 niet	 weet	 hoe	 om	 te	 gaan	 met	 het
veranderende	gedrag.	Voor	jou	als	mantelzorger	kan	dit	heel	veel	impact	hebben,	want	hoe	ga
je	met	het	 veranderende	gedrag	om	en	hoe	zorg	 je	ervoor	 dat	 je	 niet	 in	 een	 isolement	 raakt
omdat	je	netwerk	steeds	kleiner	wordt?

Voor	deze	en	andere	vragen	start	Solidez	Mantelzorg	een	nieuwe	gespreksgroep.
Een	gespreksgroep	voor	mantelzorgers	die	te	maken	hebben	met	veranderend	gedrag.
In	een	viertal	bijeenkomsten	kunnen	tips	en	adviezen	uitgewisseld	worden	over	diverse	thema’s,
zoals:

De	thuis-	en	mantelzorgsituatie;
Het	sociale	netwerk;
Gedrags-	en	emotionele	veranderingen;
En	de	vraag	hoe	je	de	nieuwe	situatie	zoveel	mogelijk	eigen	maakt.

De	gesprekssgroep	wordt	door	een	medewerker	van	Solidez	Mantelzorg	geleid.	

Voor	wie?
De	 gespreksgroep	 is	 voor	 mantelzorgers	 die	 zorgen	 voor	 een	 naaste	 met	 dementie	 in	 de
thuissituatie	of	in	een	verpleeghuis.	Deze	gespreksgroep	wordt	aangeboden	voor	mantelzorgers
wonend	 in	 Wageningen	 of	 mantelzorgers	 waarvan	 de	 naaste	 met	 dementie	 in	 Wageningen
woont.	Er	is	plaats	voor	maximaal	8	deelnemers.	

Wanneer	en	waar?
Er	zijn	in	2022	vier	bijeenkomsten	op	de	maandagmiddag;
5	 september,	 3	 oktober,	 7	 november	 en	 5	 december	 van	 13.30	 -	 15.00	 uur	 in	 't	 Palet
(vergaderruimte	op	de	tweede	etage),	Rooseveltweg	408a	in	Wageningen.

De	kosten	zijn	€	20,-	per	persoon	voor	vier	middagen.	

Aanmelden	en	meer	informatie	
U	kunt	contact	opnemen	met	Solidez	Mantelzorg	via	mantelzorgwageningen@solidez.nl	of	bel
(0317)	46	88	18.
	

Training	over	stress
	
Iemand	 in	 je	 omgeving	 gaat	 door	 een	 moeilijke	 periode	 in	 zijn	 leven	 waarin	 hij	 veel	 stress
ervaart.	Wat	kun	je	voor	hem	of	haar	betekenen?	Dat	leer	je	in	deze	training.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@solidez.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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